
 مقدمه

از کیفیت عملکرد وارایۀ خدمات براساس معیارها تعیین شده وزارت تحصیالت عالی ونیز شناسایی نکته های قوت وضعف وهمچنین  مراقبت
تشخیص فرصتها وتهدیدها وکوشش برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب از جمله وظایف اساسی پوهنحی است؛ چنانچه اگر 

بینجامد باعث میشود که آنچه در دیدگاه پوهنتون شکل گرفته تحقق یابد، که همان کسب جایگاه برتر در بین   این وظایف به وضعیت مطلوب
 پوهنتونهایی افغانستان میباشد .

پروسه ایست سیستماتیک برای نظارت و ارزیابی جنبه های مختلف اکادمیک، خدمات، برنامه ها و تسهیالت، که متضمن  :تضمین کیفیت

 های کیفیت می باشد. کمیته های تضمین کیفیت در سطوح مختلف پوهنتون مسئول انجام این پروسه میباشند.تطبیق معیار 

فعالیت عمده کمیته تضمین کیفیت در سطح پوهنحی اقتصاد نظارت از روند برنامه و فعالیت های اکادمیک و غیر اکادمیک میباشد. مسؤول این 
بوده و برای هماهنگی و پیش برد برنامه های ان همه کدر علمی و کارمندان عضویت فعال در ان کمیته نظر به طرزالعمل ان رئیس پوهنحی 

 دارند.

 خاصی طرزالعمل ودارای است شده ایجاد کیفت تضمین کمیتۀ اقتصاد پوهنحی سطح در ذکرشده  به منظور تحقق هرچه بهتر مطلوبه هایی
 .میباشد امورات پیشبرد برای

 9911 درسال  اقتصاد پوهنحی کیفیت تضمین یتۀفعالیت های عمده کم

 معیار فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی ودیپارتمنت؛ 91وی یازده معیار اصلی وتکمیل شواهد حمایه 
  ایجاد چهار کمیتۀ فرعی ) کمیتۀ تضمین کیفیت ، نصاب ، پالن و تحقیق ( در سطح دیپارتمنت؛ 
 یابی اصالحی استادان ؛ازر 
  تهیه کتالک پوهنحی ودیپارتمنت؛ 
  تدویر سیمینار معرفی یازده معیار برا ی اساتید و محصالن پوهنحی اقتصاد؛ 
 تدویر سیمینار چگونگی تهیه پالن عملیاتی واحد های اداری برای کارمندان پوهنتون ؛ 
 معرفی کمیتۀ تضمین کیفیت وپالن عملیاتی برای محصلین ؛ 
 یر سیمینار مدیریت رفتار سازمانی ومهارت های ارتباطی توسط کمیتۀ تضمین کیفیت. تدو 

 

 اهداف

 هماهنگی ونظارت واحراز کلیه امور تضمین کیفیت؛ 
 پوهنحی؛  برجسته ساختن فعالیت های 
 بهبود کیفیت تدریس وفعالیت های اکادمیک؛ 
 عرضه خدمات بهتر برای محصلین؛ 
 تهیه اسناد و گزارش؛ 
 برگزاری وروابط میان مراکز دولتی وخصوصی با پوهنحی ؛ 
 تدویر جلسات ؛ 



 نظارت از فعالیت های بخش اکادمیک؛ 

  پوهنتون اکادمیک برقراری ارتباط مستمر با مسؤولین بخش های . 

 

 تدویر جلسات

 هر برج برگزار میگردد. 39سات کمیتۀ تضمین کیفیت به جل

 

 وظایف اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت 

 نظارت وبررسی از امور تدریسی، بالخصوص از تطبیق طرزالعمل ارزیابی اصالحی از کیفیت تدریسی؛ .9
 نظارت وبررسی ازامتحانات نهایی جهت تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات؛ .3
 نظارت وبررسی حضوری از تدریس استادان بخش ها درجریان سمستر؛ .9
 نظارت وبررسی از کاریکولم ومفردات درسی؛ .9
 نظارت از کاربرد تکنولوزی جدید در روند تدریس؛ .5
 تطبیق هر چی بهتر سیستم ارزیابی خودی؛ .6
 ح خالهای سیستم آموزشی؛شناسایی واصال .7
 امور؛ تنظیم جهت  ساختن پالن عملیاتی کمیتۀ تضمین کیفیت .8
 تهیه معلومات برای ارزیابی، اصالح، بهبود تدریس وتقویت برنامه ها وورش های تدریس؛ .1

 گرازش دهی به آمریت ارتقای کیفیت . .91

 

 چگونگی اجرای فعالیت های کمیتۀ تضمین کیفیت 

 برنامه اجرا، زمان براساس عملیاتی پالن درقالب سمستر درشروع کیفیت تضمین گانه یازده معیارهای طبق کیفیت تضمین کمیتۀ فعالیت های 
تهیه شده ودر جلسۀ کمیته تضمین کیفیت بحث ومورد فیصله صورت میگیرد وبعداً  اجندا ، شده پالن اهداف براساس هرماه 39در و میشود ریزی

 پالن در قبالً که هایی فعالیت بعضی سمستر جریان در نیاز ودرصورت آید می در اجرا به شده پالن های فعالیت ، ها وفیصله تصامیم  براساس
 یده میشود .گنجان کمیته این انکشافی پالن در  نشده ریزی برنامه عملیاتی

از فعالیت های انجام شده در اخیر هر ماه گزارش تهیه وبا اسناد وشواهد در کمیتۀ تضمین کیفیت آرشیف شده وکاپی آن به آمریت ارتقای 
، ونقاط تهیه شده ریزی برنامه قبالً عملیاتی پالن  کیفیت و ریاست پوهنحی اقتصاد ارسال میشود ونهایتاً در اخیر سمستر پالن تطبیقی ازروی

 ها برنامه اولویت ودر شده داده انتقال بعدی سمستر  عملیاتی پالن به ، عملیاتی پالن  نشده انجام فعالیتهای  قوت وضعف شناسایی میشود و
 .میگیرد قرار

 


